
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aanpassingen prijzen Naturis 

 

Nieuwsbrief Hart voor je hond oktober 2019 

 
 

➢ Hond met voeding gerelateerde 
problemen? 

 
➢ KIVO KVV, volop keuze! 

 

➢ Elke week honden- en kattenvoeding 

bestellen bij Hart voor je Hond 😊 
 

 

Advies bij voeding gerelateerde 
problemen nodig? 

  

Vorige maand ben ik begonnen met de 

opleiding Orthomoleculair Therapeut voor 

honden bij Ingrid Smolders. Dit is de eerste 

opleiding in Nederland die gericht is op 

orthomoleculaire voeding voor honden.  

 

Orthomoleculaire voedingskunde richt zich 

op de rol van voeding in het lichaam, 

toegespitst op micro en macro 

voedingsstoffen. Indien nodig kan het 

voedingspatroon aangevuld worden met 

voedingssupplementen en kruiden.  

 

Helaas staan honden net als mensen hevig 

onder invloed van allerlei stress factoren, 

onjuiste voeding, invloeden van buitenaf. Dit 

kan een disbalans veroorzaken, die 

uiteindelijk bepaalde klachten tot gevolg kan 

hebben; deze kunnen van allerlei aard zijn 

zoals gedrags-, oor-, oog- , gewicht-, huid-, 

spijsverterings-, bewegingsproblemen.  
 

 

Orthomoleculaire geneeskunde heeft een 

holistische visie en gaat op zoek naar de 

oorsprong van de problemen. Door het 

lichaam te voorzien van de natuurlijke 

voedingsstoffen die het lichaam nodig 

heeft, tot celniveau aan toe, wordt 

geprobeerd de disbalans te herstellen zodat 

het lichaam optimaal kan functioneren. 

 

Cases gezocht! 

Voor mijn opleiding ben ik op zoek 

naar hondeneigenaren die voeding 

gerelateerde problemen met hun hond 

ervaren.  In mijn opleiding kan ik 

dergelijke cases inbrengen en kan er 

vrijblijvend en gratis een advies 

gegeven worden. Heb je hierin 

interesse? Stuur mij even een mail of 

een appje 😊 

info@hartvoorjehond.nl 

06-11618349 

Nu elke week bestellen bij Hart voor je Hond? 
Het lijkt erop dat wij inmiddels zo’n grote klantenkring hebben opgebouwd dat 

er elke week besteld en bezorgd kan worden! 
 

Daar zijn wij natuurlijk erg enthousiast over en willen iedereen die al jaren lang 

klant of wat korter bij ons besteld, hartelijk bedanken 😊 

PS voorlopig stuur ik een bestel-herinneringsmail, mocht je deze niet meer 
willen ontvangen, geef het dan even door aub. 

 

Van zaterdag 21 mei t/m woensdag 8 juni zijn wij op vakantie. 
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Hartvoorjehond op Facebook! 
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, acties en weetjes  

 

KIVO KVV 
 
Een eerlijke en betaalbare voeding die dicht bij de 

natuur staat van de hond en kat. Voeding die 
gebaseerd is op de behoefte van honden en katten. 
De vitaminen en mineralen worden gewonnen uit 

natuurlijke bronnen. Kivo bevat geen kunstmatige 
geur- , kleur- en smaakstoffen. Ook is het vrij van 

granen, gluten, synthetische vitamine mixen en E-
nummers.  
 

De maaltijden zijn opgebouwd uit de juiste 
verhouding gemalen bot of karkas, spiervlees en 

orgaanvlees . Afwisseling met andere diersoorten en 
toevoeging van een klein beetje groenten (Kivo 

groenteworstjes :) maken de maaltijd compleet.  
 
Indien nodig kan er ook nog een supplement bij de 

maaltijden gegeven worden. 
 

Kivo KVV bestellen 
 
Supplementen bestellen  
 

 
Algemeen voedingsadvies bij voeren van Versvlees 

voeding 
 

✓ Meerdere diersoorten afwisselen, 3 tot 5 soorten 
✓ 5-10% groenten per maaltijd, gestoomde of rauw 

gepureerde groenten zoals bladgroenten, broccoli, 
witlof, pompoen, boontjes 

✓ Aanvullende supplementen indien noodzakelijk 
✓ Gedroogde natuurlijke snacks of verse rauwe botten 

om het gebit schoon te houden, zoals 
kippenekken/geitenbotten/karkas 

✓ Af en toe pens om de darmflora op orde te houden 
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